
ухвАлА
Вчено.і. ради Львівського національного університету

імені івана Франка
від 25 квітня 2018 року

протокол № 48/4
Про навчально-виховну та
наукову роботу історичного
ф акул ьтету                 .

Заслухавши   та   обговоривши   звіт   декана   історичного   факультету
проф. Шуста  Р.   М.,   інформацію   голови   комісі.і.  Вчено.і.  ради  проректора
Зубрицько.і. М. О„ врахувавши` зауваження та пропозиці.і., Вчена рада

ухвалила:
1.  Навчально-виховну та наукову роботу історичного факультету схвалити.

2.  деканові  та завідувачам  кафедр,  враховуючи  сучасні  вимоги щодо якості
о

освіти,  потребу  осучаснення  .і-і.  змісту  та  необхідність  забезпечення  єдності
навчально.і., науково.і. та виховно.і. роботи студентів, зосередити увагу на:

а)  підготовці  нових  нормативних  і  вибіркових  навчальних  курсів  за
спеціальностями    о14.03    Середня    освіта    (Історія),    032    Історія    та
археологія, 054 Соціологія;

)  оновленні навчальних планів відповідно до сучасних досягнень науки
потреб ринку праці;  організаці.і. навчального процесу з  наголосом  на

формуванні професійних і життєвих компетентностей;
в)  запровадженні  з  2020/2021   навчального  року  міждисциплінарних
магістерських  проірам,  у  тому  числі   в   співпраці   з  міжнародними
партнерами;

г)  впровадженні       інформаційно-комунікаційних       технологій       у
навчальному процесі, зокрема розробці електронних навчальних курсів;

д)  запровадженні   з   2019/2020   навчального   року   навчальних   курсів
іноземними мовами; розширенні участі студентів і викладачів ф`акультету
в загальноукра.і.нських і міжнародних навчальних програмах академічного
обміну.

3.  деканові  та' завідувачам  кафедр,  враховуючи  нові  вимоги  до  змісту  й
організаці.і. науково.і. роботи, активізувати :

а)   участь   колективів   кафедр   і   окремих   викладачів   факультету   в
конкурсах    наукових    і    соціально-культурних    проектів,    підтримку
традиційних і нових напрямів історичних і соціологічних досліджень;

®

б)  публікацію матеріалів за результатами аркеологічних, етнографічних,



історико-краєзнавчих, соціологічних та інших практик студентів (з цією
метою програми навчальних практик узгодити з головними напрямами
наукових досліджень факультету);

в)  роботу   аспірантів   і   доктоРантів   щодо   підготовки   та   захисту
дисертаційних     досліджень     (тематику     дисертаційних     досліджень
формувати  з  урахуванням  традицій  Львівсько.і.  історично.і.  школи  та
сучасних наукових напрямів);

г)   оновлення  наявних  друкованих  та  підготовку  нових  електрочних
наукових і навчальних видань;                                                         .

д)  організаційні  заходи  щодо  включення  у  2019-2020  роках  наукових
періодичних видань факультету в міжнародні наукометричні бази даних.

4.  У 2019 році започаткувати проведення міжнародно.і. літньо.і. школи з історі.і..

5.  доручити  декану  й  завідувачам  кафедр  упродовж  2019  року  підготувати
пропозиці.і. щодо створення ефективноЇ структури факультету для забезпечення
змін на засадах поєднання принципів наступності й новаторства.

6.  Забезпечйти   створення   впродовж  2018-2019   років   двох   презентаційних
аудиторій з відповідним технічним наповнечням (аудиторі.і. 314 і 330).

7.  Інформацію про хід виконання ухвали заслухати на засіданні ВченоЇ ради
Університету в березні 2020 року.

В. П. Мельник


